




Benvolguts veïns i veïnes de Bocairent:

Com cada any, ja entrats al mes de juliol, des de la Junta de Majorals de Sant Agustí s’apropem a 
totes les cases del poble per fer-vos partícips i convidar-vos als diferents actes que hem organitzat 
per a les festes d’enguany, fent entrega d’aquest programa de mà i recollint les sempre necessàries 
aportacions econòmiques per a la festa.

Enguany tornem a comptar amb Clavariessa Major Infantil, la xiqueta Celia Sanchis Beneyto que 
junt als seus pares, la seua Cort d’Honor, les Caps de Dansa i tota la gent que els envolta, estem 
segurs que gaudirem d’unes festes úniques i irrepetibles.

Esperem i desitgem que vos agraden totes i cadascuna de les activitats lúdiques, esportives, 
festives i religioses que hem preparat amb molta il·lusió i que en la mesura de les vostres 
possibilitats participeu a totes les que pugueu.

Des de ací agraïm la col·laboració i la implicació de l’Ajuntament de Bocairent tant econòmicament 
com organitzativament, així com de totes aquelles associacions i entitats locals que d’una manera 
o d’altra col·laboren en el bon desenvolupament de la festa. Moltes gràcies. 

La nostra felicitació al nostre company Majoral Rafa Vañó Ferre, pels seus 25 anys participant 
activament com a Majoral!.

També volem agrair a tots el veïns i veïnes del poble pels seus donatius tant el dia de l’Acapte 
i com a la Festa de la Flor, donatius tant necessaris per poder fer front a les despeses de la 
festa, així com a les empreses col·laboradores al programa ja que sense ells no podríem editar el 
programa-revista de les festes Sant Agustí 2017.

Bones festes i ens veiem al rogle!
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Tot i que les festes en honor de Sant Agustí, conegudes també com a «festes d’estiu» o «danses», 
tenen molts elements singulars, el tret més sorprenent, però ja plenament integrat, pot ser 
l’existència dels «cabolos». Sense entrar en el debat sobre els precedents anteriors, és evident que 
l’aparició, des dels anys cinquanta del segle passat, de set «cabets» o «capgrossos» va suposar 
la incorporació d’uns rostres divertits que contrastaven amb el ritme compassat de la dansa o la 
majestuositat d’altres aspectes de la celebració. Els «cabolos» actuals van sorgir en la mateixa 
dècada que les «clavariesses» i altres elements aliens a la festa tradicional, com, per exemple,  la 
«cort d’honor» i la «proclamació».

Però, què difícil seria organitzar hui la cavalcada que obri la festa sense la presència dels 
«cabolos»! La cridòria dels xiquets, les provocacions infantils i les carreres, la cara d’espantats 
dels més menuts, i la il·lusió dels adults per escoltar les tonades d’un ball que, al so del tabalet 
i la dolçaina, és com un preludi inaugural, són ara totalment insubstituïbles. El mateix podem 
dir de la participació en la diana del dia 28 d’agost, amb la desfilada al compàs dels pasdobles i 
les marxes cristianes, i en la processó d’aquella mateixa vesprada, amb un posat paradoxalment 
solemne, integrats en una comitiva que passeja al ritme de notes musicals dedicades al Sant. 
De fet, els mateixos artistes i dissenyadors que, any rere any, ens il·lustren amb el cartell de les 
festes estiuenques, han recorregut sovint a la imatge dels «cabolos», perquè hi són un referent 
imprescindible. 

En un excel·lent article, publicat l’any 1999, el professor Sergi Gómez i Soler assenyalava les 
característiques destacades del fet capgròs a Bocairent. El no acompanyament de «gegants», 
els aspectes moderadament grotescos, que no còmics, de les set figures, la seua bellesa, la 
singularitat de la melodia bocairentina que acompanya el ball dels «cabolos», el paper del «Moro» 
com a mestre o cap de la dansa i la funció perseguidora són, entre d’altres, aspectes essencials 
de la nostra festa. 

Una vegada més, el dia 22 d’agost, els vorem pels nostres carrers. Serà un any on torna la 
figura d’una Clavariessa Infantil, Celia Sanchis Beneyto, la qual serà la protagonista principal, 
acompanyada per un grup selecte d’amiguetes. Felicitats, per tant, a Rosana i Damián i a les 
mares i pares de totes elles. Enhorabona a Rafa Vañó Ferre, que acompleix 25 anys com a 
majoral. I gràcies a tots els que fan possible les nostres festes estiuenques: balladors i balladores, 
músics, majorals, caps de dansa, xiquets i xiquetes que omplin les carrosses de la cavalcada i 
s’inicien en el ball al voltant de la font de la nostra plaça major, veïns anònims... Un any més tots 
ells ens conviden a gaudir de les danses i de tot el que les envolta. Bones festes!            
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A les portes d’agost, preparant i a punt de començar el Novenari i la Festa del Pare San Agustí, 
vos salude cordialment a tots: a la Junta de Majorals, que prepareu totes les coses de la festa, 
a tots els bocairentins que participen en els diversos actes tant religiosos com festius, i molt 
especialment als balladors i balladores que manteniu viva la preciosa tradició de les danses.

És una cosa molt notable com Bocairent viu les seues festes! Perquè no és la mateixa cosa fer 
festes que viure-les! I Bocairent no sols les fa, sinó que les viu!. Es nota en el cor que es posa en 
preparar-les, en la cara de la gent quan te les conten, en els ulls retratats dels qui les viuen! Es 
com si la part més autèntica, la més noble, la font mateixa de la identitat compartida que és un 
poble brollara d’eixe moment, i es renovellara cada any. Felicitats!

En el mateix centre de la festa: el Pare Sant Agustí, que des de antic Bocairent va adoptar com 
a co-patró, al costat mateix de Sant Blai. Bon defensor en les dificultats i bon mestre de vida. La 
seua vida i experiència de Jesucrist es un autèntic tresor per totes les generacions de cristians. La 
seua història és un llibre obert on podem mirar-se i trobar resposta als grans interrogants de la 
vida: l’ànsia de Deu que bat en cada cor humà, descobrir la Veritat sense relativismes, construir 
junts la Ciutat que és de Déu però que està enmig dels hòmens. El papa Sant Joan Pau II va 
visitar en 2004 la tomba del Sant, en Pavía i davant d’ell li ho va expressar per mig d’una preciosa 
oració. Aci vos la deixe.  

Bones festes a tots. Benjamín.

Gran Agustín, nuestro padre y maestro, 
conocedor de los luminosos senderos de Dios

y también de los tortuosos caminos de los hombres; 
admiramos las maravillas que Dios ha obrado en ti, 

haciéndote apasionado testigo de la verdad y del bien,  
al servicio siempre de los hermanos. 

   Al inicio de éste nuevo milenio, bajo el signo de la cruz de Cristo, 
enséñanos a leer la historia a la luz de la Providencia divina, 

que guía los acontecimientos hacia el encuentro definitivo con el Padre. 
Oriéntanos hacia metas de paz, alimenta en nuestro corazón tu mismo anhelo 

por aquellos valores sobre los cuales es posible construir, 
con la fuerza que proviene de Dios, una Ciudad a medida del hombre. 

   Que tu profunda doctrina, sacada de las fuentes vivas de la Escritura, 
ilumine a los tentados hoy por alienantes espejismos. 

Danos el valor de emprender el camino hacia aquel “hombre interior” 
que va buscando a Dios, el Único, que puede dar paz a nuestro corazón inquieto. 

   Muchos contemporáneos nuestros parecen haber perdido la esperanza 
de poder alcanzar, entre tantas ideologías, la verdad, 

de la que sienten en lo más íntimo de ellos, abrasadora nostalgia. 
Enséñales a no desistir jamás en su búsqueda, dales certeza de que, al final, 

su esfuerzo será recompensado con un encuentro afortunado 
con la Verdad suprema que es fuente de toda verdad creada. 

   Transmítenos también a nosotros una chispa de ese ardiente amor 
por la Iglesia, que sostuvo y animó las fatigas de tu largo ministerio. 

Haz que alcancemos la gloria de la Patria celeste, donde, con todos los santos, 
podremos unirnos al cántico nuevo del aleluya sin fin. Amén.

[PAPA JUAN PABLO II ANTE LA TUMBA DE S AGUSTÍN, 2004]

Salutació
Prevere de la Parròquia
Assumpció de Nostra Senyora
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President: Manel Santonja i Francés

Batle:
En Josep Vicent Ferre i Domínguez

Regidora de Festes:
Na Mª Luz Pascual i Soler

President de la
Junta de Majorals:
En Manel Santonja i Francés

Pare Rector:
En Benjamin Fayos Olivares

Dolçainers:
Eva Castelló i Bernal
Fernando Cantó i Salinas
Xavi Puertes i Puerto

Caps de Dansa:
1a Nit: Salud Beneyto Beneyto
2a Nit: Amparo Mestre Castelló 
3a Nit: Maria Micó Beneyto
4a Nit: Rosana Montañés Verchili
5a Nit: Pili Belda Silvestre 

Tabaleters:
Joaquim Silvestre i Puerto
Antoni M. Colomina i Beneyto
Leandre Santonja i Llinares
Jaume Martínez i Belda

Vicepresident: Quique Reig i Jorge

Secretari: Xavi Francés i Beneyto

Vicesecretari: Jordi Molina i Peidro

Tresorer: Josep Vicent Francés i Beneyto

Vicetresorer: Víctor Cabanes i Ferre

Cronista: Xavi Pascual i Soler

Vocals: Josep A. Rodríguez i Pascual
Rafel Vañó i Ferre
Vicent Ramon Pascual i Giner
Rafa Molina i Beneyto
Toni Belda i Martínez
Joan Molina i Vañó

Llorenç Vañó i Asensio
David Beneyto i Gisbert
Sergi Beneyto i Beneyto
Jordi Llobregat i Vidal
Santi Beneyto i Gisbert

Junta de Majorals de Sant Agustí

Comissió de Festes a Sant Agustí 2017
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Caps
de Dansa
2017

Primera nit

S’inicia en la dansa en 1990.
Va ser Clavariessa Infantil l’any 1981.
Va ser Cap de Dansa l’any 2002.

Salud Beneyto Beneyto
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Segona nit

S’inicia en la dansa en 1992.
Va ser Clavariessa Major l’any 1992.

Amparo Mestre Castelló

Quarta nit

S’inicia en la dansa en 2002.
És Cap de Dansa per primera vegada.

Rosana Montañés Verchili

Tercera nit

S’inicia en la dansa en 2001.
És Cap de Dansa per primera vegada.

Maria Micó Beneyto

Cinquena nit

S’inicia en la dansa en 1993.
És Cap de Dansa per primera vegada.

Pili Belda Silvestre
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Cort
d’Honor
Infantil
2017

Alejandra Hernández Cantó

Amaya Amezcua Torres Elsa Vañó Gilabert



Sant
Agustí
2017

11

Paula Beneyto Belda

Clara García Ferrer

Isabel Vañó Castelló

Paula Ferre TormoCandela Nájar Silvestre

Nerea López MaestreClaudia Vañó VanyóPaula Asensio Camarasa

Maria Alcaraz Reig
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Clavariessa Major 
Infantil 2017

Estic molt contenta aquest any
de ser la Clavariessa Major Infantil.
Per a mi és un somni fet realitat.

Espere que tot el poble gaudisca 
d’aquestes festes igual que jo ho faré. 

M’agradaria que totes les xiquetes
i els xiquets m’acompanyareu tant el 
dia de la Cavalcada, com els dies
de danses així com en la Processó. 

Bones Festes a totes i tots
i Visca el Pare Sant Agustí.

Celia

Celia
Sanchis Beneyto
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Dissabte 22 de juliol
“Nit de la Proclamació”

Programa
Juliol “Curset de Danses”

Dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 hores al local del 
Grup de Danses (C/ Joan de Joanes - enfront del Bar 
Solbes). Per a Majors de 14 anys.

Organitza: Grup de Danses Cardaors.

Divendres 14 de juliol
“Presentació del Programa i Cartell”

A les 20.30 hores, Presentació oficial del programa-
revista i cartell anunciador de les Festes de 2017; 
(obra de Modesto Granados), a la sala d’exposicions 
Joan de Joanes, a càrrec d’En Jairo Vañó Reig. L’acte 
estarà presentat per Silvia Francés Silvestre.

Dissabte 15 de juliol “l’Acapte”

A les 10.00 hores, començarà l’Acapte per tot el 
poble acompanyada pels xirimiters i tabaleters de 
Sant Agustí, finalitzant a migdia.

A les 19.30 hores, passacarrer des de la plaça de 
l’Ajuntament fins la plaça de bous.

A les 20.00 hores, a la plaça de bous: 

Gran Proclamació de la Clavariessa Infantil Celia 
Sanchis Beneyto i de la seua Cort d’Honor.

Actuarà com a Mantenidora de l’acte, la Senyora Na 
Salud Beneyto i Beneyto.

A continuació, la Societat Musical Vila de Bocairent, 
interpretarà l’Himne a Bocairent d’Àngel Bernat i 
Julián Herrero. 

Durant el descans s’entregaran els premis del concurs 
de dibuix escolar.

Segona part de l’acte: Actuació del grup Xiromita 
Trad Project.

Venda d’entrades des de les 18.30 hores a les 
taquilles de la plaça de bous.

oficial
d’actes
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Dimarts 15 d’agost “Dansetes”

A les 23.00 hores, a la Plaça de Joan de Joanes.

Dimecres 16 d’agost “Dansetes”

A les 23.00 hores, a la Placeta de l’Ereta de Penya.

Del 15 al 20 d’agost
“Xarrades a la fresca”

A les 20.00 hores, a la Placeta de Sant Vicent.
Organitza: Ajuntament de Bocairent (Regidoria de 
Cultura).

Dijous 17 d’agost “Dansetes”

A les 23.00 hores, al Carrer Mestre Serrano.

Del 18 al 26 d’agost
“Solemne Novenari”

A les 19.30 hores, Solemne Novenari al Pare Sant 
Agustí, a l’Església del Monestir. A continuació Missa.

Diumenge 20 d’agost “Dansetes”

A les 23.00 hores, dansetes a la Placeta de Sant Vicent.

Durant el descans es celebrarà el X concurs de fanalets 
(elaborats amb meló). Es premiaran els tres millors.

Dissabte 19 d’agost “Dansetes”

A les 23.00 hores, al Carrer Tribunal de les Aigües.

Dissabte 5 d’agost
“Festa de la Flor”

A les 19.00 hores, començarà des del barri de la 
Santa Creu i fins a la plaça de l’Ajuntament la Festa 
de la Flor amb la participació de la Clavariessa 
Infantil i la Cort d’Honor.

Al finalitzar hi haurà refrigeri per als participants 
gentilesa de la Cafeteria Casa Rosa.

Dilluns 14 d’agost
“1a Nit de Música Jove en valencià”

A les 12 de la nit, Actuació dels grups Tesa 
Rebesnéts del Tio Canya i Kontaminació Akústica 
a la zona de les antigues fàbriques de Rasilan.

Organitza: Consell Municipal de la Joventut i Centre 
d’Informació Juvenil.

Patrocina: Generalitat Valenciana.

Divendres 18 d’agost 
“Dansetes a l’Assut”

A les 22.00 hores, sopar de germanor (hi haurà 
taules, cadires, adobat i beguda per als assistents).

A les 23.00 hores, dansetes a la font de l’Assut 
(Agres). Es ballarà una dansà d’Agres i una de 
Bocairent.

Durant el descans hi haurà cucanyes per als xiquets, 
dolços i timó granitzat.

Col·laboren: Ajuntament d’Agres i Grup de Danses 
d’Agres.
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Dimarts 22 d’agost “Cavalcada”

A les 12.00 hores, “DISPARÀ” de coets i actuació de 
dolçainers i tabaleters, al jardí del Monestir i volteig 
general de campanes anunciant el començament de 
la festa.

A les 20.30 hores, des de la Residència, fins la Plaça 
de l’Ajuntament, començarà la “CAVALCADA”, 
amb ELS CABOLOS DE BOCAIRENT, que estaran 
acompanyats pels xirimiters i tabaleters de Sant 
Agustí. Hi participaran també EL BALL DE LA 
MOMA DEL CORPUS CHRISTI DE VALÈNCIA 
(col·labora SARC-Diputació de València).

Serà presidida per la carrossa de la Clavariessa In-
fantil i la Cor d’Honor. Davant, desfilarà la carrossa 
guanyadora del concurs de carrosses i estarà ame-
nitzada pel Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub, 
la Societat Musical Vila de Bocairent i l’Associació 
Unió Musical de Bocairent.

Finalitzarà amb una GRAN TRACA de colors.

(Preguem puntualitat, estètica i mínima decoració a les 
carrosses. Tots els que desitgen participar al concurs de 
carrosses ho hauran de comunicar als majorals abans 
del dia 20 d’agost. La resta de carrosses participants, 
també hauran de comunicar-ho).

A les 00.30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, GRAN 
NIT DE FESTA, amb L’ORQUESTRA PEOPLE 
patrocinada per l’Ajuntament de Bocairent. 

Dimecres 23 d’agost “Danses”

A les 12.00 hores, “DANSETES”, des de la Plaça de 
l’Ajuntament i pels carrers de costum. 

A les 18.00 hores, “CUCANYES I CORREDORS”, a 
la Placeta de Joan de Joanes i Plaça de l’Ajuntament.

A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, 
començaran les “DANSES”.

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa 
des del Carrer La Pau.
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Dijous 24 d’agost “Danses”

A les 09.30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, començarà 
la “XX EIXIDA POPULAR AMB BICICLETA”. Hi haurà 
beguda fresca i adobat per esmorzar a l’Estació 
davant del Club Ciclista Bocairent. Després hi haurà 
activitats de bicis, organitzades pel Club Ciclista 
Bocairent, (cal portar casc). Patrocina: Regidoria 
d’Esports Ajuntament de Bocairent.

A les 20.15 hores, a la Plaça Julián Herrero “Sant 
Agustí de Conte”, Contes de la mar salada, a càrrec 
d’Ana Canet. (Organitza: Ajuntament de Bocairent).

A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, 
començaran les “DANSES”.

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa 
des del Carrer Sant Agustí.

Divendres 25 d’agost “Danses”

A les 10.00 hores, X CAMPIONAT DE RASPALL 
Festes de Sant Agustí, al carrer Azorín. A les 12.00 
tindrà lloc la Final. 

Campionat de Pàdel “Festes a Sant Agustí”, Club de 
Tennis Bocairent.

A les 20.15 hores, a la Plaça Julián Herrero “Sant 
Agustí de Conte”, contes per a totes les edats, a càrrec 
del Tio Vicent. (Organitza: Ajuntament de Bocairent).

A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, 
començaran les “DANSES”.

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa 
des del Carrer Agres.  

Dissabte 26 d’agost “Danses”

A les 20.15 hores, a la Plaça Julián Herrero “Sant 
Agustí de Conte”, Canta, Conta i Balla, a càrrec 
de Bruixes Maduixes Contacontes. (Organitza: 
Ajuntament de Bocairent).

A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, 
començaran les “DANSES”.

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa 
des del Carrer Batalla de Lepanto.      
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Diumenge 27 d’agost “Danses”

A les 10.30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, 
començarà la “X CARRERA DE LA DONA” (Les 
qüotes d’inscripció es destinaran a l’Associació 
AFAB, per al Centre de Dia).

A les 12.00 hores, Volteig General de Campanes, 
amb Disparà de Coets, i actuació del Tabalet i la 
Dolçaina, al jardí del Monestir.

A les 20.00 hores, PRIMERES VESPRES, al Pare 
Sant Agustí, a l’Església del Monestir.

A les 23.00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, 
començarà l’última nit de “DANSES”. 

Recollida i acompanyament de la Cap de Dansa 
des del Carrer Aljub. 

Al descans de les danses es repartiran caputxos de 
llepolies als xiquets i xiquetes que vinguen vestits 
de balladors.

Els caputxos són elaborats amb la col·laboració 
dels alumnes del Centre Ocupacional de Bocairent.
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Dilluns 28 d’agost “Festivitat del Pare Sant Agustí”

A les 7.30 hores, GRAN DIANA.

Amenitzada per a l’Associació Unió Musical Bocairent, amb la participació dels Cabolos i disparà de coets 
i tronadors, iniciant-se al C/. Mossén Hilari i finalitzant a la plaça de l’Ajuntament. Col·labora el Grup de 
Xirimiters i Tabaleters L’Aljub.

A les 12.00 hores, SOLEMNE MISSA.

Celebrada en acció de gràcies al Pare Sant Agustí, celebrada pel Prevere En Benjamin Fayos Olivares i predicarà 
En Juan Belda Plans a l’Església del Monestir de Nostra Senyora dels Dolors i dels Sants Reis Mags. La missa 
serà cantada per l’Agrupació Coral Bocairent, dirigida per En Damián Molina i Beneyto.

Finalitzada la Missa, acompanyats pel Grup de Xirimiters i Tabaleters L’Aljub, la Clavariessa Infantil i la seua 
Cort d’Honor, les Caps de Dansa, els Majorals i Autoritats es dirigiran al carrer del Pintor Sorolla, on es dispararà 
una GRAN MASCLETÀ a càrrec de la pirotecnia Aitana. (13’15 hores, aproximadament). 

A les 18.30 hores, XXV CONCERT EXTRAORDINARI DEL DIA DE SANT AGUSTÍ “SANT AGUSTÍ MUSICAL” 
a càrrec de Camareta Numen a l’Església del Monestir de Nostra Senyora dels Dolors i dels Sants Reis Mags. 
(Patrocinen: Ajuntament de Bocairent, A.U. Musical Bocairent i Junta de Majorals de Sant Agustí). 

A les 20.30 hores, SOLEMNE PROCESSÓ eixint de l’Església del Monestir, amenitzada per l’Associació Unió 
Musical Bocairent i amb la participació dels Cabolos i els Xirimiters i Tabaleters de Sant Agustí. 

Finalitzada la processó es dispararà un ramellet de focs d’artifici donant pas a L’OFRENA DE FLORS, el CANT 
DELS GOJOS, i el BES DE LA RELÍQUIA de Sant Agustí. Després hi haurà un passacarrer i es servirà un vi 
d’Honor als participants.   

Dissabte 2 de setembre “Correfocs”

A les 12 de la nit, gran Final de les Festes amb 
el XXII CORREFOCS FESTES A SANT AGUSTÍ a 
càrrec dels Dimonis de Darrere la Vila, amenitzat 
per Xirimiters i Tabaleters de l’Aljub i patrocinat per 
l’Ajuntament de Bocairent, començant des de la 
porta principal de l’Església Parroquial i finalitzant a 
la plaça de l’Ajuntament.




